8 juli 2018, dienst 3 {avondmaal}
BIJBELLEZINGEN
OT
Jesaja 28:16 (NBV)
Maar dit zegt God, de HEER: Ik leg in Sion een fundament
met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen.
Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken.
NT
Mat. 16:15-18; 21-24 (HSV)
15. Hij zei tegen hen: ‘Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’
16. Simon Petrus antwoordde en zei: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: ‘Gezegend ben jij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben
jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is.’
18. En Ik zeg jou ook dat jij Petrus bent, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen, en de poorten
van de hel zullen haar niet overweldigen.
(…)
21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou
moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood
zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.
22. Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: ‘God zij U genadig, Here, dit zal beslist niet
met U gebeuren!’
23. Maar Hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ‘Ga weg achter Mij, satan! Jij bent een struikelblok voor
Mij, want je bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.’
24. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.’
1 Petrus 2:4-5a (NBV)
Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.
PREEK

Levende steen, struikelsteen, hoeksteen
* Robert Doornenbal *

2018 is een jaar van grote veranderingen voor De Lichtboog. Na de zomerperiode tellen we naar verwachting precies 2018 leden! En met twee nieuwe voorgangers en een nieuw staflid muziek betreden we een
nieuwe fase. In deze tijd van overgang en veranderingen is het goed om weer scherp zicht te krijgen op
wat de kerk eigenlijk is, in Gods ogen. En om jezelf af te vragen wat je eigen plek en rol en verantwoordelijkheid is. Dit zijn vragen die ik mezelf stel, maar ik denk dat ze voor ons allemaal belangrijk zijn.
Drie ‘steenachtige’ beelden kunnen helpen om hierbij stil te staan: (1) levende steen, (2) struikelsteen
[NB dit is geen verwijzing naar monumenten ter nagedachtenis van nazislachtoffers, zgn. Stolpersteine,
hoe belangrijk ook], (3) hoeksteen.
1. Levende steen
In Mattheus 16 krijgt Petrus iets als een profetisch inzicht, of een woord van kennis. Of iets in die g(G)eest. God Zelf maakt hem iets duidelijk. Namelijk dat Jezus
de Messias is, de Zoon van de levende God (vers 16). Dit is een bijzonder moment
– en Jezus markeert dat ook, door een zaligspreking: ‘Gezegend ben jij…!’ En dan
zegt Jezus, in vers 18: En Ik zeg jou ook dat jij Petrus bent, en op deze petra zal Ik
mijn gemeente [ekklesia] bouwen….

De boodschap van Jezus is hier heel duidelijk. Namelijk: ‘Ik bouw mijn gemeente. De kerk is meer dan
mensenwerk. De ekklesia, de vergadering van gelovigen, wordt door Mijzelf samengeroepen. En jij Petrus,
krijgt hierin een bijzondere rol. Jij bent een petra, een rots. Een soort eerste ‘steen’ in het groeiende
bouwwerk.’
Op het eind van zijn leven gebruikt Petrus een vergelijkbare beeldspraak.
Hij noemt Jezus de levende steen. En Petrus koppelt daar deze oproep aan vast: Laat u ook zelf als
levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel (1 Petrus 1:5a, NBV). Wat is kenmerkend voor ‘levende stenen’? Op basis van Mattheus 16, een hoofdstuk dat gaat over de gemeente, kunnen we hier twee dingen over zeggen.
(1) Een levende steen belijdt Jezus als de Messias en als de Zoon van God. Zoals Petrus de ‘rots’ dat op een
voorbeeldige manier deed! Ik maak gelijk een praktische toepassing. Mocht je nog niet gedoopt zijn,
of nog geen belijdenis hebben gedaan, dan zou ik zeggen: laat je dopen, op de belijdenis van je geloof in
Jezus. Of als je als kind bent gedoopt: ik wil je aanmoedigen om antwoord te geven op wat God jou
beloofde in de doop, door te belijden wie Jezus is. Want dat bouwt ons als gemeente op.
De Lichtboog als geestelijke tempel groeit van belijdenissen en getuigenissen waarin Jezus publiekelijk de
eer krijgt die Hem toekomt.
(2) Een levende steen aanvaardt het kruis (het kruis van Jezus, en zijn eigen kruis). Maar in de praktijk kan
dat heel lastig zijn! In Mattheus 16 heeft Petrus ‘de rots’ hier grote moeite mee. Hij wil beslist niet dat Jezus gaat lijden. Vers 22: Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: ‘God zij U genadig,
Here, dit zal beslist niet met U gebeuren!’ Petrus begint een stevig gesprek, onder vier ogen. Misschien
voelt hij een soort pastorale verantwoordelijkheid voor Jezus. Petrus heeft immers zonet gehoord dat
hijzelf een belangrijke rol zal spelen. Jezus is vast moe van zijn vele inspanningen. Hij heeft een fris zicht
nodig op de genade van God. Dezelfde genade die Hij zelf zo vaak heeft laten zien aan
anderen. Hij, Petrus, zal Hem hier eens even duidelijk op wijzen.
Het kan zijn dat hier onbewust nog een andere gedachte meespeelt, waarin Petrus meer op zichzelf
is gericht. Zoiets als: ‘Hm, als Jezus moet lijden en sterven, wat betekent dat dan voor míjn positie?
Daar ben ik toch geen “paus” voor geworden!?’ Hoe het ook zij: Petrus dénkt dat hij iets goeds doet voor
Jezus door Hem te wijzen op Gods genade. God zal Jezus beschermen voor lijden en kwaad.
Zoiets stelt Petrus zich daar waarschijnlijk bij voor. Maar hij zit er totaal naast. Het kruis mag door
Jezus níét uit de weg gegaan worden.
Ook Zijn volgelingen moeten hun kruis opnemen, dat maakt Jezus duidelijk in vers 24. En ook dat is moeilijk te accepteren. Petrus gaat het lijden liever uit de weg. Dat blijkt later, als hij Jezus verraadt om zijn
eigen hachje te redden. Maar op het eind van zijn leven is Petrus de rotssteen behoorlijk bijgeschaafd.
Hij schrijft dan veel over het lijden, vooral in zijn eerste brief. En Petrus bevestigt dan de rode lijn van
Mattheüs 16. Dit is de hoofdlijn: de kerk wordt gebouwd door Jezus, en de kerk is ‘kruisvormig’. We zullen
pijn en moeite moeten aanvaarden omdat we christen zijn, in het voetspoor van Jezus (vgl. 1 Petrus 2:21).
Dit inzicht is natuurlijk niet nieuw. Tegelijk wel goed om bij stil te staan, met de zomervakantie voor de
deur. Wij leven in een cultuur waarin het ‘grote genieten’ centraal staat. Dingen moeten vooral leuk zijn
en goed voelen. Maar het belijden en in praktijk brengen van je geloof kan lijden
met zich meebrengen. In een blaadje over de vervolgde kerk las ik laatst dat er
momenteel meer christenen worden vervolgd dan ooit eerder in de geschiedenis.
Wereldwijd gaat het om meer dan 100 miljoen mannen, vrouwen en kinderen!
Ik zou graag zien dat we als Lichtboog ook in het nieuwe seizoen meeleven met
deze levende stenen in de verdrukking.

2. Struikelsteen
‘Petrus: je bent een gezegend mens. En je bent een petra, een rots, een stevige steen.’ Dat zijn mooie en
bemoedigende woorden van Jezus aan het adres van Petrus! En dan… volgt vers 23.

Maar Hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ‘Ga weg achter Mij, satan! Jij bent een struikelblok
[skandalon] voor Mij, want je bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.’
Petrus’ correctie van Jezus was goed bedoeld. Ongetwijfeld meende Petrus oprecht dat hij bezig was om
de ‘dingen van God’ te bedenken! Maar dat bleek juist níét het geval. Petrus ‘de rots’ was plotseling veranderd in Petrus ‘het struikelblok’. Van levende steen was hij een struikelsteen (lett.: skandalon ≈ schandaal) geworden.
Daarom moet Jezus hem scherp terechtwijzen, ongekend scherp zelfs. Dit is de hardste confrontatie die we kennen tussen Jezus en een van zijn discipelen. Dat maakt dit
incident zo indringend. Jezus ‘keerde zich om’: de uitdrukking die hier wordt gebruikt
is krachtig, er klinkt iets van walging in door. Zo van: wegwezen jij! Dat zegt Jezus
vervolgens ook letterlijk. Net zoals in Matteüs 4:10: ‘Ga weg, satan’. Jezus noemt
Petrus niet alleen een struikelblok, maar zelfs: satan! Dat is heel heftig. De man die kort hiervoor een
openbaring van God kreeg, en een ‘rotsvast’ getuigenis gaf over Jezus, zegt nu ineens iets wat van Gods
tegenstander komt! En hij heeft het zelf totaal niet in de gaten. Maar Jezus heeft de gave van onderscheiding van geesten. Hij ziet direct in wat er aan de hand is: hier is satan aan het werk. Eerder, in de woestijn,
heeft satan geprobeerd om Jezus te verleiden om het kruis en het lijden te vermijden. Nu doet hij dit opnieuw. En dit keer op een wel heel geraffineerde manier. Namelijk door de mond van iemand waarin
Jezus zijn vertrouwen stelt.
Er is nog iets heel anders wat we kunnen leren van deze scene rondom Petrus. Namelijk dat we niet alleen
fouten maken als we onze slechtste gedachten en motieven volgen. Bijvoorbeeld als we reageren uit frustratie of ergernis. Maar dat we ook grote fouten kunnen maken als we onze ‘beste’ gedachten en intenties volgen. Ook al doe je iets vanuit hoogstaande geestelijke of pastorale motieven, je kunt er toch flink
naast zitten. Onbedoeld en ongemerkt kun je handelen vanuit ongeloof, of hoogmoed, of angst, of controledrang – of vanuit nog iets anders dat niet van God komt. Het kan vóórkomen dat je op een gegeven
moment niet spreekt vanuit de inspiratie van Gods Geest, maar onder invloed van een andere geest. Bijvoorbeeld de ‘tijdgeest’.
Een voorbeeld is het denken in termen van health en wealth, gezondheid en welvaart. Dit zal goed bedoeld zijn, zo van: ‘God wil jou en mij genadig zijn’. En dat is natuurlijk helemaal waar. Maar sommige
mensen maken hier van: God wil geen ziekte, dus mag je gezondheid claimen. En God wil jou ook in
materieel opzicht zegenen: ‘Name it and claim it. Of: confess it, possess it’. In vrije vertaling: ‘declameer
en declareer; belijd het en grijp het’. Leuzen als deze heb ik in Amerika bij charismatische televisiedominees gehoord. In Nederland speelt dit denken een minder
grote rol dan in Amerika, of in Afrika, is mijn indruk. Maar toch, het kan gemakkelijk hiernaartoe overwaaien, vermomd in een ander jasje. In het health & wealth
evangelie wordt er veel ‘geclaimd’ – meer dan Bijbelstheologisch verantwoord is. Tegelijk hoor je nauwelijks of niet over de oproep van Jezus in vers 24: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Jezus doet een claim op ons leven. Dat moeten we onszelf en elkaar telkens weer inprenten. Ook Petrus-de-rots had dit nodig.
Voor ons betekent dit een serieuze waarschuwing om nuchter en waakzaam te zijn. Want het kan gebeuren dat een goede vriend, of iemand die jij veel gezag toekent, op een gegeven moment iets zegt dat niet
van God komt. Dat hij of zij – met de beste bedoelingen, gaan we even van uit – jou bepaalde dingen wil
laten geloven en aanmoedigen te doen, terwijl je deze dingen juist níét zou moeten doen. Omdat dit
haaks staat op Gods roeping voor jouw leven. Of omdat het ingaat tegen wat de Bijbel leert – of allebei
tegelijk. We moeten hier niet naïef in zijn. Maar altijd nuchter afwegen en bijbels toetsen of het echt klopt
wat iemand zegt – ongeacht wíé het zegt.
We moeten trouwens ook niet onnozel zijn over onze eigen zwakte en kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld na
een geestelijk hoogtepunt, zoals tijdens een New Wine conferentie. Of na een grote inspanning voor het
koninkrijk of God, zoals de Kosovoreis met de Exploregroep.

Juist dan kun je heel vatbaar zijn voor een reactie die niet geïnspireerd
is door de Heilige Geest. Maar door je eigen vlees, zoals Paulus dat
noemt. Het is mogelijk dat je met al je goede bedoelingen ineens toch
een ‘struikelsteen’ vormt.
Bijvoorbeeld in hoe je jezelf opstelt en welke woorden je kiest. Je kúnt
ernaast zitten in wat je zegt, en in hoe je het zegt. Dat zeg ik natuurlijk ook tegen mezelf! Het is zelfs mogelijk dat je op een gegeven moment iets denkt of zegt dat is ingegeven door de tegenstander van God.
Dit is Petrus overkomen. En het kan jou en mij ook gebeuren. Vandaar de waarschuwing die Petrus jaren
later zal schrijven in zijn eerste brief (5:8, HSV): Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de
duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
3. Hoeksteen
Tegelijk ligt in het voorbeeld van Petrus ook een bemoediging voor ons. In deze leerling van Jezus en in
deze pijler van de vroege kerk, zien we hoe menselijke zwakte en goddelijke kracht samenkomen.
Dat kán dus! Niemand van ons is volmaakt. We zijn en blijven gewone mensen, met onze fouten en
tekortkomingen. Het is wel belangrijk dat we ons – waar nodig – laten corrigeren. Petrus zal de stevige
terechtwijzing van Jezus ook niet zomaar vergeten zijn, mogen we aannemen. Toch zal Petrus later nog
een keer iets doen waar hij heel veel spijt van kreeg, namelijk Jezus verloochenen. En nog weer later werd
Petrus fors geconfronteerd door Paulus, in Galaten 2. Dat kun je thuis nog eens nalezen. En wat is nu zo
bemoedigend: steeds opnieuw is er de ontferming en liefde van Jezus voor deze onvolmaakte en struikelende Petrus! Dat blijkt als je zijn levensverhaal verder leest.
Ik vat samen. Jezus is het centrum van de vergadering van gelovigen, de ekklesia.
Jezus is de bouwmeester, Hij is de hoeksteen, en Hij is de levende steen van de
woonplaats van God op aarde, de geestelijke tempel die we kerk noemen. En Jezus
neemt heel gewone mensen in zijn dienst. Inclusief hoekige stenen, scherpe kiezels,
en struikelstenen. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van
een geestelijke tempel. Ja, laten we dat doen! Onszelf (opnieuw? voor het eerst?)
beschikbaar stellen voor Jezus die zijn gemeente bouwt.
Ook in de nieuwe fase, met Bart en Richard als nieuwe voorgangers en met Mark als staflid muziek.
Nuchter en waakzaam. Maar ook met de nodige mildheid, naar anderen én naar onszelf. Jezus houdt van
het gemeentelid waar jij je aan ergert. En Hij houdt van jou, ondanks jouw eigen tekortkomingen.
Struikelen doen we allemaal wel eens, net als Petrus. En dan moeten we gecorrigeerd worden. Tegelijk
geldt dat Jezus ons nooit opgeeft. Bij Hem telt elk steentje.
En Hij is niet alleen de bouwmeester maar ook de hoeksteen,
Jezus is de levende cornerstone van de kerk. Hij is ‘door God uitgekozen om zijn kostbaarheid’ (1 Petrus 2:4). Het offer van Jezus
aan het kruis is het kostbaarste offer ooit gebracht. Tijdens het
Avondmaal mogen we Hem daarvoor danken. En onszelf voeden
met Zijn aanwezigheid in brood en wijn. Hem zij alle eer!
Amen
Antwoordlied: Cornerstone
https://www.youtube.com/watch?v=QvLxZEU02uI

